Amsterdam, 26 juni 2020
Aan: Minister voor Medische Zorg en Sport
Zorgverzekeraars Nederland
In afschrift aan:
De Tweede Kamer, Vaste Commissie voor VWS
Zorgvuldig Advies, Kwartiermaker Transgenderzorg
Betreft:
Reactie op de Toekomstvisie Transgenderzorg
Geachte Minister Van Rijn,
Transgender Netwerk Nederland heeft met interesse de Toekomstvisie Transgenderzorg
gelezen die de Kwartiermaker Transgenderzorg onlangs in opdracht van Zorgverzekeraars
Nederland en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport publiceerde. Wij zijn blij
met de publicatie van dit rapport. Het geeft goed aan welke actoren nog in actie moeten
komen en wat transgender personen die zorg nodig hebben van hen in de nabije toekomst
mogen verwachten. Met deze brief willen wij graag ook u en uw Ministerie aanspreken om
deze toekomstvisie actief te ondersteunen én willen we de aandacht vestigen op
onderwerpen die naar onze mening onvoldoende concreet worden in de toekomstvisie.
Het belang dat er in de toekomstvisie aan keuzevrijheid en samen beslissen wordt gehecht,
stemt TNN optimistisch over de toekomst die de Kwartiermaker presenteert voor de
transgenderzorg. Deze zorg is decennialang een one-size fits all zorg geweest, terwijl trans
personen die transgenderzorg nodig hebben heel divers zijn. Wij verzoeken u daarom de
aanbevelingen van de Kwartiermaker die hier betrekking op hebben bijzonder serieus te
nemen.
De Kwartiermaker beveelt in dit kader onder andere aan om de ICD-11 (de nieuwste versie
van de internationale classificatie voor ziektes) over te nemen als basis voor bekostiging van
de transgenderzorg. TNN onderschrijft de noodzaak hiervoor. Wel willen wij aanvullend
hierop herhalen dat dit ook betekent dat de transgenderzorg gedepathologiseerd wordt. Dit
betekent dat indicatiestelling voor genderincongruëntie, om toegang te krijgen tot medische
zorg, niet meer gebeurt door psychologen of psychiaters. Zij zullen slechts ondersteunend
werk verrichten gericht op de behoeften van zorgvragers aan steun, zelfonderzoek en

nazorg. De indicatiestelling ligt dan bij de endocrinoloog of in enkele gevallen de chirurg
(indien iemand geen hormonale behandeling wenst). De Toekomstvisie gaat niet in op deze
fundamentele kwestie, en spreekt slechts over een beknopte en een ruime indicatiestelling
door een psycholoog.
Deze fundamentele keuze is in Denemarken en Malta al gemaakt en uw voorganger Minister
Schippers noemde in 2017 pathologisering van trans personen “onwenselijk”. TNN roept u
daarom op om gevolg te geven aan de depathologisering van transgender personen en hun
zorgvraag in de ICD-11. Wil Nederland in 2022 aan de WHO kunnen rapporteren dat de zorg
in overeenstemming met de nieuwe classificaties plaatsvindt dan moeten behandelaars, het
Zorginstituut en zorgverzekeraars nu aan de slag om invulling te geven aan deze nieuwe
realiteit met als voorwaarde dat vergoeding van individueel noodzakelijke transgenderzorg
binnen de basisverzekering goed verankerd wordt en blijft.
TNN vindt het in beginsel positief dat daarom door de Kwartiermaker wordt aanbevolen om
de effecten van depathologisering in kaart te laten brengen. Hierbij wordt dan gelet op
welke wijze de aanspraak op verzekerde zorg wordt uitgevoerd. Vanzelfsprekend ligt hier
een verantwoordelijkheid voor zorgverzekeraars. Wij vinden het echter essentieel dat het
belang van transgender personen met een zorgvraag van begin tot eind van deze
inventarisatie gewaarborgd is. Belangenorganisaties zullen daarvoor als stakeholder een
gelijkwaardige rol dienen te krijgen in dit proces, in plaats van een adviesrol zoals de
Kwartiermaker als optie voorstelt.
Een ander zorgenpunt heeft TNN bij de zorgplicht van zorgverzekeraars. Volgens de
Kwartiermaker dienen zij voldoende zorg in te kopen en zorgbemiddeling toe te passen. Dat
is natuurlijk altijd al hun plicht geweest en de ervaring is dat niet alle verzekeraars deze rol
met voldoende urgentie oppakken of zelfs serieus nemen wat betreft transgenderzorg. De
huidige situatie met wachtlijsten van meer dan één jaar en zelfs twee jaar voor volwassenen
bij het Amsterdam UMC kan niet alleen afgeschoven worden op de toegenomen zorgvraag
onder transgender personen. Zorgverzekeraars hadden veel actiever kunnen handelen, ook
naar u als Minister toe betreffende afdoende middelen voor deze zorg, om het leed van de
onaanvaardbaar lange wachttijd te verlichten. Wij zijn daarom benieuwd welke prikkel
volgens u gaat werken, die er voorheen niet was, waardoor alle zorgverzekeraars hun rol wel
actief in gaan vullen.
De rol van TNN en Transvisie is en zal altijd een sterke focus hebben op het informeren van
transgender personen. Eén van de onderwerpen waarop TNN en vooral Transvisie zich
richten is de transgenderzorg. De Kwartiermaker ziet voor zich dat beide organisaties daarin

een stevige positie dienen te hebben voor meer slagkracht en stabiliteit. Dat betekent
verdere samenwerking of fusie en indien nodig extra fondsen waar VWS zich hard voor kan
maken. De samenwerking tussen TNN en Transvisie is logisch, omdat onder andere de
voorloper van Transvisie mede het initiatief nam tot oprichting van TNN. We werken sinds
enige jaren ook intensiever samen op belangenbehartiging en informatievoorziening. Wij
zien het daarom zeker als gezamenlijke verantwoordelijkheid om kwalitatieve en
betrouwbare informatie te ontsluiten voor de community. Een fusie is echter geen doel op
zich. De verantwoordelijkheid ligt niet enkel bij de belangenorganisaties: zorgaanbieders en
zorgverzekeraars dragen die net zo goed. De samenwerking voor voorlichting van
transgender personen hoort daarom breder te zijn zodat het informatiepunt van ons als
belangenorganisaties kan steunen op zowel betrouwbare informatie van deze partijen als
beschikbaar te stellen van aanvullende financiële middelen waarmee wij kwaliteit kunnen
garanderen. Dat is de aanscherping die TNN wil maken op de aanbeveling van de
Kwartiermaker betreffende onze rol in het informeren van trans personen.
Ons laatste punt heeft betrekking op ervaringsdeskundigheid in de transgenderzorg.
Ervaringsdeskundigen kunnen behalve als belangenbehartiger óók een belangrijke rol spelen
bij zowel de psychische ondersteuning als de begeleiding naar medische transgenderzorg. De
aanbeveling dat meer trans personen als directe zorgverlener of adviseur van directe
zorgverleners in de transgenderzorg in dienst genomen moeten worden mag daarom niet
ontbreken. TNN en Transvisie starten zeer spoedig niet voor niets met de ontwikkeling van
een alliantie die zich ten doel stelt om ervaringsdeskundigheid van transgender jongeren in
de gespecialiseerde Jeugd-GGZ te organiseren. Voor deze alliantieontwikkeling heeft uw
Ministerie financiële middelen vrijgemaakt. In een toekomstvisie op de transgenderzorg mag
ervaringsdeskundigheid daarom niet ontbreken en behoren ook andere zorgaanbieders dan
de Jeugd-GGZ daar werk van te gaan maken.
Wij werken daarom graag mee aan de ontwikkeling van meer ervaringsdeskundigheid in de
zorg in het algemeen. Dit in de overtuiging dat de zorg daarmee beter kan aansluiten bij
zorgvragers en de kwaliteit hiermee naar een hoger plan gebracht kan worden.
Hoogachtend,

Brand Berghouwer
Voorzitter Transgender Netwerk Nederland

